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eveniment Branşe

adunarea generală a 
 membrilor aHK

Directorul general AHK România, 
Sebastian Metz, a prezentat în ca-
drul Adunării generale a membrilor 
activităţile AHK România şi obiec-
tivele strategice viitoare. Astfel, ne 
dorim să dezvoltăm noi domenii şi 
să le extindem pe cele existente.

Germanii sunt campioni la 
sortarea deșeurilor   

Niciunde altundeva în Europa nu 
se reciclează atâtea deşeuri ca în 
Germania. În medie fiecare ger-
man reciclează anual circa 415 kg 
deşeuri, conform Institutului pen-
tru economie din Hamburg HWWI. 
Astfel, Germania ocupă primul loc 
în Europa, fiind urmată de Elveția 
(382 kg), Danemarca (372 kg) şi 
Austria (326 kg). 

creșterea economică a Germaniei în ușoară scădere       

Exporturile în scădere şi un consum 
redus au dus la înjumătățirea creşterii 
economice germane în primul trimes-
tru. Produsul intern brut a crescut în 
perioada ianuarie-martie 2018 cu 
doar 0,3% față de trimestrul anterior. 
La sfârşitul anului 2017 creşterea a 
fost de 0,6%. Totuşi se poate vorbi de 

o creştere a economiei germane pen-
tru a 15-a lună consecutiv, fiind cea 
mai lungă fază de creştere din 1991 
încoace. La acest lucru au contribuit 
mai ales impulsurile interne mai ales 
investițiile.
 

conjunctură

Stimați membri, 

pag. 2 pag. 4

pag. 4

În prima jumăta-
te a anului 2018 
am derulat nu-
meroase eveni-
mente: conferințe 
de specialitate 
şi evenimente 
de networking 

în Bucureşti, dar şi în alte regiuni 
din țară, cu scopul de a promova 
schimbul de idei şi experiențe între 
membri. 
Cu fiecare din aceste ocazii am 
constatat un interes tot mai mare 
- mai cu seamă în zonele din 
afara Bucureştiului numărul de 
participanți a avut o evoluție po-
zitivă. Sperăm să putem continua 
această dinamică şi datorită su-
cursalei pe care o vom deschide la 
Cluj-Napoca şi care a fost decisă 
la ultima Adunare generală a mem-
brilor de la începutul lunii iunie. Mai 
multe informații despre Adunarea 
generală găsiți la pag. 2. 
Următorul eveniment pe care îl or-
ganizăm pentru membrii noştri şi 
care ne va introduce în atmosfera 
de vară, este tradiționala Sărbă-
toare a Verii. Ne bucurăm să vă 
întâmpinăm, împreună cu parte-
nerii dvs. de afaceri, în data de 21 
iunie cu surprize interesante, tom-
bolă, multă muzică şi voie bună 
în grădina hotelului Crowne Plaza 
din Bucureşti. Mai multe informații 
despre Sărbătoarea Verii găsiți aici.
     
     Salutări cordiale, 
                  Sebastian Metz

Sebastian METZ  
Director general 

www.ahkrumaenien.ro
http://rumaenien.ahk.de/ro/events/evenimente-actuale/sarbatoarea-verii-2018/
https://www.facebook.com/ahkromaniaofficial/
https://www.linkedin.com/company/15158952%3Ftrk%3Dtyah%26trkInfo%3DclickedVertical%253Acompany%252CclickedEntityId%253A15158952%252Cidx%253A2-1-9%252CtarId%253A1477653045695%252Ctas%253Aahk%2520ro
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 evenimente 
Întâlnirea membrilor -  8 mai, hotel Hilton
Profesorul universitar Daniel David de la Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj a vorbit în cadrul întâlnirii membrilor despre diferen-
ţele între generaţii prin prisma psihologiei poporului român – cum 
se reflectă acestea în interiorul unei companii şi cum putem valo-
rifica particularitățile fiecărei generații. Deşi fiecare dintre genera-
ţiile actuale, indiferent că vorbim de baby boomers, de generaţia 
X, de Millennials (Y) sau generaţia Z, are caracteristicile sale şi 
diferenţele sunt uriaşe, toate au un punct comun. Și anume toți 
ne dorim prosperitate, un loc de muncă mai bun, un oraş mai 
frumos, o ţară de care să fim mândri. Pentru ca România să fie 
o țara modernă, un stat cu adevărat european, este nevoie în 
primul rând de educaţie, a susținut David. Poze de la eveniment 
găsiți în pagina noastră de Facebook.

adunarea generală a membrilor aHK - 6 iunie, hotel Hilton
Directorul general AHK România, Sebastian Metz, a prezentat în 
cadrul Adunării generale a membrilor activităţile AHK România şi 
obiectivele strategice viitoare. Astfel, ne dorim să dezvoltăm noi 
domenii şi să le extindem pe cele existente. Printre acestea se nu-
mără evenimentele de specialitate şi cele destinate networking-
ului cu scopul de a promova schimbul de experienţă între membri. 
Vom intensifica activităţile pentru susţinerea companiilor româ-
neşti şi germane, dar şi pe cele legate de învăţământului profesi-
onal, Curtea de Arbitraj şi domeniul Green-Tech.  
Un alt punct central pe ordinea de zi a fost consolidarea prezenţei 
AHK la nivel regional prin înfiinţarea unei sucursale la Cluj-Napoca. 
Sebastian Metz a detaliat următorii paşi şi obiectivele strategice 
legate de înfiinţarea acestei sucursale: „Prin aceasta ne dorim să 
consolidăm comunitatea AHK în interesul membrilor şi al compa-
niilor germane din România şi prin activitățile noastre să susținem 
activitățile companiilor germane din regiune în mod profesionist.” 
Teofil Teaha (Teaha Management Consulting), în calitate de cenzor, 
a constatat situația financiară bună şi stabilă a AHK România şi 
a prezentat Raportul cenzorilor pe anul 2017. A urmat alegerea 
membrilor Consiliului Director şi a cenzorilor, dar şi votul în ce 
priveşte înființarea sucursalei la Cluj. 
În urma votului exprimat de 72 de membri a fost ales ca mem-
bru în Consiliul Director Iuliu Cadar (Dräxlmaier). Juan Gruben 
(Commerzbank), Vicepreşedinte, a părăsit la dorința sa Consi-
liul Director, iar în locul său a fost ales Florin Sabou (Bieloma-
tik) ca nou membru în Consiliu. Pentru Comisia de cenzori au 
fost realeşi Adriana Costea (PricewaterhouseCoopers) şi Peter 
Schnabl (Stalfort.Legal.Tax.Audit). Teofil Teaha, care a fost timp 
de mai mulți ani activ în cadrul comisiei de cenzori, nu a întrunit 
numărul necesar de voturi. Îi mulțumim pentru implicare şi pentru 
susținerea AHK încă de la înființare. În locul său a fost ales Joha-
nnes Becker (TPA Admin) în calitate de cenzor. Membrii aleşi ai 

Consiliului Director l-au ales apoi, într-o şedință separată, pe War-
gha Enayati (Intermedicas) în calitate de nou vicepreşedinte. În 
ce priveşte înființarea sucursalei AHK din Cluj, toți cei prezenți au 
fost de acord cu acest demers. Le mulțumim tuturor membrilor 
pentru susținere şi excelenta colaborare.

 aGenDa 

sărbătoarea verii - 21 iunie, Grădina crowne plaza
Exclusiv pentru membrii AHK România!

Se apropie cu paşi repezi Sărbătoarea Verii, tradiționalul eve-
niment anual de la începutul verii, care îi reuneşte pe membrii 
comunității de afaceri româno-germane. În acest an evenimentul 
este dedicat muzicii: dorim să sărbătorim împreună World Music 
Day. Ca şi în anii precedenți participarea pentru două persoane 
din cadrul fiecărei companii membre este gratuită. Ne-am bucura 
să invitați şi colaboratori sau parteneri de afaceri.
persoană de contact: maria şerban
tel.: +40 21 223 1533
e-mail: serban.maria@ahkrumaenien.ro
Le mulțumim companiilor-membre care şi-au declarat disponibili-
tatea de a sponsoriza Sărbătoarea Verii 2018:

Sponsori Gold
E.ON România

Kaufland România

Sponsori Silver
Banca Comercială Română

Bosch
Porsche Romania

Porsche Finance Group Romania
Porsche Inter Auto Romania

STILL Material Handling Romania S.R.L.

Sponsori Bronz: 
AKKA Romserv

Asociaţia Environ

BASF România

BCR Pensii

BMW Group România 

BNP Paribas

bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ 

Claas Regional Center South East 

   Europe

Duvenbeck Logistik SRL

ebm-papst România

ELMAS

Fresenius Kabi Romania

Geiger Group

HeidelbergCement România

Implenia Baugesellschaft m.b.H. Wien -

    Sucursala Voluntari

Infineon Technologies România

Kärcher (CER Cleaning Equipment)

Karl Heinz Dietrich International Exped

KIRCHHOFF Automotive România 

Kraftanlagen

Lufthansa

MARSH România

MAX BOEGL România

Mazars

Mai 2018
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Medical Technologies International 

Mercedes-Benz România 

METRO Cash and Carry România

Noerr

Premium AEROTEC

RER Group

Rofa Textil Product SRL

Schaeffler

Selgros Cash & Carry

Sennheiser Consumer Electronics 

   GmbH Sucursala Brasov  

Siemens 

SMART ID DYNAMICS SA

STALFORT Legal. Tax. Audit.

Therme

TUI TravelCenter 

Unicredit Bank

Voith Hydro SRL

Wiebe România

sumar al evenimentelor 

 aHK românia informează 

programul members2members 

Automotive: Webasto Thermo & Comfort Romania, Autonet Im-

port, Augsburg International, Automotive GURU NET

Călătorii: TUI Travel Center, Sixt Rent a Car

Comerț: ALCOR INVEST 2000, Testo Romania, SILDAN Import 

Export, Toledo SRL

Comunicare: Lingua TranScript, Luatel, Avalon Media

Consultanță: Werner Seeger Qualitätsmanagement

Consultanță juridică: Vlăsceanu, Ene & Partners

Curierat și transport: Holleman Special Transport & Project 

   Cargo

Energie & Mediu: RWE Energie, WESSLING România, Asociația 

Environ

Hoteluri/Restaurante: angelo by Vienna House Bucharest, 

Crowne Plaza Bucharest

Imobiliare: Regus International

Producție/prelucrare metale: Astra Rail Industries

Sănătate: Intermedicas

Servicii bancare și asigurări: ProCredit Bank, Gothaer Asigurări

Servicii IT&C: Beia Consult International, Euro-Testing Software 

Solutions, FSP Global, re7consulting 

Resurse umane, Traininguri: Euramis Consulting, TLB The Lear-

ning Business, Organisation Consulting Prod SRL

Profitați de ofertele programului Members2Members! 
Informații complete despre program găsiți aici. 

 conjunctură 

creșterea economică a Germaniei în ușoară 
scădere
Exporturile în scădere şi un consum redus au dus la înjumătățirea 
creşterii economice germane în primul trimestru. Produsul intern 
brut a crescut în perioada ianuarie-martie 2018 cu doar 0,3% față 
de trimestrul anterior. 
La sfârşitul anului 2017 creşterea a fost de 0,6%. Totuşi se poa-
te vorbi de o creştere a economiei germane pentru a 15-a lună 
consecutiv, fiind cea mai lungă fază de creştere din 1991 încoace. 
La acest lucru au contribuit mai ales impulsurile interne, mai ales 
investițiile. În echipamente precum maşini şi utilaje investițiile au 
crescut cu 1,2%, în construcții cu 2,1%, iar consumul gospodă-
riilor private a crescut cu 0,4%. Cheltuielile bugetare au scăzut în 
schimb pentru prima dată în ultimii 5 ani, iar exporturile de produ-
se şi servicii au scăzut cu 1,0%. 
În 2017 PIB a crescut cu 2,2%, cea mai mare creştere din ultimii 
6 ani. 

 Branşe 

cele mai importante branșe pentru economia 
germană
Cifra de afaceri a celor mai mari 100 de companii din Germania a 
crescut în perioada ianuarie-septembrie 2017 cu 7% la 1250 mld. 
EUR, arată un studiu EY. Care sunt branşele care domină spațiul 
economic german? 
Tehnologia informației este una din ele, 5 firme din acest domeniu, 
printre care SAP şi Infineon apar în lista primelor 100 de companii, 
în funcție de cifra de afaceri. Apoi sunt în clasament 6 firme din 
domeniul transporturi, printre care Lufthansa şi Hapag-Lloyd , 7 
companii din sănătate (tehnologii, servicii) cu Fresenius în frunte, 

 Data locul tema

  11 - 15  iunie în țară Delegație de afaceri germană în România 
„Infrastructură energetică în orașe”

21 iunie București Sărbătoarea Verii

21 - 22 iunie București Delegație cu firme bavareze active în sectorul 
alimentar

24 - 27 iunie Germania
Delegație de informare în Germania pentru 

multiplicatori și companii din domeniul 
restaurării și protejării patrimoniului

4 septembrie București Întâlnirea membrilor

27 septembrie București International Court of Arbitration #2 Annual 
Conference
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4 din energie şi chimie cu firme precum RWE, BASF şi Linde. 
Industrie auto este pe locul al treilea cu constructorii d emaşini 
Volkswagen, Daimler şi BMW, iar locul al doilea este ocupat de 
comerț (non-food) cu 11 companii din domeniu, printre care Ce-
conomy, Adidas şi Henkel. Locul 1 este ocupat de industrie: 26 
de companii industriale se află în lista EY 100. Cel mai puternic 
reprezentant al branşei este Siemens, urmat de Hochtief şi Hei-
delbergCement. 

Germanii sunt campioni la sortarea deșeurilor
Niciunde altundeva în Europa nu se reciclează atâtea deşeuri ca 
în Germania. În medie fiecare german reciclează anual circa 415 
kg deşeuri, conform Institutului pentru economie din Hamburg 
HWWI. Astfel, Germania ocupă primul loc în Europa, fiind urmată 
de Elveția (382 kg), Danemarca (372 kg) şi Austria (326 kg). Ger-
manii produc anual pe cap de locuitor circa 213 kg de deşeuri 
reziduale. Mai puține deşeuri reziduale se produc doar în Polonia 
(169 kg) şi în Belgia (172 kg). Pe ultimele locuri în acest clasament 
se află Norvegia (468 kg), Cipru (532 kg) şi Malta (584 kg). În 
ciuda cantității relativ mari de deşeuri în Germania se pierd relativ 
puține resurse. 

 companii 

Germania, atractivă pentru companii
Companiile străine au investit anul trecut în peste 1100 de pro-
iecte în Germania, cu 6% mai mult decât în anul record 2016. 
Datorită poziției geografice în centrul Europei şi a infrastructurii 
bune, Germania este un amplasament investițional ideal pentru 
concernele internaționale, reiese dintr-un chestionar în rândul a 
700 de manageri. Una din trei persoane de conducere au numit 
Germania ca unul din primele trei amplasamente investiționale 
de top, urmată de Franța (56%) şi Marea Britanie (52%). Din per-
spectiva investitorilor Germania punctează mai ales cu un nivel 
înalt de calificare a forței de muncă, o infrastructură rutieră bună 
şi un mediu politic şi juridic stabil. Punctele negative remarcate de 
manageri ar fi infrastructura telecomunicațiilor. 

 seminarii 

 Data limBa tema lector

14 iunie română Marketing
Mihai Rădulescu, 
MIRAD GLOBAL

20 iunie română
Radiografia primelor săptămâni de 
după intrarea în vigoare a GDPR

Cezara 
Constantinescu, 

Flavius 
Florea, bpv 

GRIGORESCU 
ȘTEFĂNICĂ

 Data limBa tema lector

28 iunie română Stress Management
Mihai Rădulescu, 
MIRAD GLOBAL

20 
septembrie română Cum scriem cu impact

Sandra Jitianu, 
Trainer 

Informații despre seminariile şi sesiunile de informare organizate 
de AHK România găsiți pe site-ul nostru la rubrica Evenimente/

Cursuri și Seminarii. 

persoană de contact: oana nastasă
e-mail: nastasa.oana@ahkrumaenien.ro
tel.: +40 21 2231535; fax: +40 21 2231538

 econet românia 

econet romania este iniţiativa GreenTech a Camerei de Comerţ şi Industrie Româ-

no-Germane (AHK România), o platformă de informare, networking & marketing în 

domeniile construcţii, energie şi mediu: www.econet-romania.com

infrastructura energetică în orașe
„Infrastructura energetică în oraşe” este titlul simpozionului orga-
nizat de AHK România la hotelul Intercontinental în data de 12 
iunie 2018.  Simpozionul vine în deschiderea delegației de afaceri 
şi doreşte să susțină stabilirea unor prime contacte între consu-
matorii energetici din România, specialiştii în energie şi firmele 
româneşti, pe de o parte şi companiile germane pe de altă parte. 
La manifestare vor fi prezenți reprezentanți ai guvernului federal 
alături de experți germani şi români care vor expune atât aspec-
tele legislative actuale, cât şi soluțiile tehnice şi experiențele con-
crete privind eficiența energetică în procese industriale.
Vicepreşedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege, va oferi participanților 
o privire de ansamblu asupra sectorului energetic din România 
la ora actuală, iar specialiştii germani vor veni cu prezentări în ce 
priveşte eficiența energetică în Germania precum şi cu exemple 
practice privind implementarea unor sisteme de management 
energetic în oraşele germane. De asemenea se va vorbi despre 
posibilități moderne de stocare a energiei. 
Panelul final le va oferi în special firmelor din Germania oportuni-
tatea de a afla cum pot pătrunde mai uşor pe piața din România, 
la ce trebuie să fie atenți când îşi caută un partener de afaceri 
român, care sunt diferențele dintre modul de business românesc 
şi cel german. 
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Cele şase firme germane care doresc să intre, respectiv să îşi 
consolideze poziţia pe piaţa din România, îşi vor prezenta pe 
scurt sistemele şi produsele. Pentru o mai bună informare privind 
respectivele companii, găsiți aici scurte prezentări ale acestora. 
persoană de contact: ilinca pandele
e-mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro
tel.: +40 21 2079117; fax: +40 21 2231538

 memBrii aHK informează 

Beia consult prezintă noutățile de la parteneri 
Beia Consult International – Partener Acreditat Siemens şi Dialo-
gic Regional Distributor - anunță ultimele ştiri, împreună cu par-
tenerii săi OTT Hydromet/ Adcon, Siemens Enterprise Communi-
cations – Unify/ Atos, Aspect Software, Panasonic, 3DS Dassault 
Systemes/ Exalead, Ericsson, Cisco, LANCOM, Dialogic si Me-
dia5 Corporation.
Beia Consult a participat la cea de-a treia ediție a Forumului CIP, 
un eveniment dedicat factorilor de decizie din administrația cen-
trală, instituții publice şi private. De asemenea, Beia a anunțat un 
nou parteneriat cu Bobile, cea mai simplă platformă de dezvolta-
re de aplicații mobile.
Noutățile BEIA Consult sunt disponibile şi pe website www.be-

iamag.ro sau pe Facebook: www.facebook.com/BeiaConsult.

Bosch pune piatra de temelie pentru o nouă clă-
dire de birouri la Blaj
Bosch, lider global în furnizarea de tehnologii şi servicii, a demarat 
lucrările de construcţie la o nouă clădire administrativă în cadrul 
fabricii din Blaj, judeţul Alba. La ceremonia oficială de aşezare 
a pietrei de temelie din 10 mai 2018 au fost prezenţi membri ai 
managementului companiei şi reprezentanţi ai autorităţilor locale. 

Publicitate

BUSINESS PARK
FOR RENT

  Commercial space with 9.600 sqm
 Plot size approx. 40.000 sqm
  Logistics / Production / Retail
  Anchor tenant Metro
  Optimal accessibility between

 Turda & Campia Turzii
VENTA Real Estate Group
Jakominiplatz 12
8010 Graz, Austria

+43 / 316 / 69 82 20 - 0
info@ventagroup.com
www.ventagroup.com

INFORMATION: 

„Bosch şi-a extins activitatea de producţie la Blaj în ultimii ani, astfel 
că am decis să construim o nouă clădire care să susţină această 
creştere şi să asigure suficient spaţiu pentru noi proiecte ce vor 
contribui la dezvoltarea pe termen lung a fabricii”, a declarat Dirk 
Arnold, directorul general al unităţii de producţie Bosch din Blaj. 
Bosch va investi peste 7 mil. EUR în noua clădire, care se va des-
făşura pe o suprafaţă de 5.700 mp şi două niveluri. Aceasta va 
găzdui birouri pentru aproximativ 250 de angajaţi, precum şi cea 
mai mare parte a laboratoarelor de dezvoltare aflate în prezent în 
interiorul fabricii, începând cu toamna anului 2019.
La Blaj, Bosch a deschis prima fabrică din România pentru com-
ponente de tehnică liniară, în anul 2007. Ulterior, locaţia s-a extins 
prin deschiderea unor noi unităţi de producţie pentru soluţii de 
mobilitate.

voicu & filipescu: lansare nou site profesional
 Voicu & Filipescu anunță lansarea unui 
nou site profesional ca o reconfirmare a 
identității sale vizuale pe o platformă mo-
dernă şi actuală, www.vf.ro. Noul site ofe-

ră o navigare mai uşoară şi are un conținut actualizat, care reflec-
tă serviciile complexe oferite de avocații şi consultanții grupului în 
arii de practică precum: drept societar, fuziuni şi achiziții, drept 
bancar, dreptul muncii, protecția datelor cu caracter personal, 
energie, construcții şi infrastructură, achiziții publice şi concesiuni, 
proprietăți imobiliare, asigurări, litigii şi arbitraje, concurență, 
insolvență, proprietate intelectuală, IT&C, privatizări, fiscalitate.
Cuprinsul acestuia include de asemenea serviciile oferite de 
cele trei societăți profesionale care activează sub brandul Voicu 
& Filipescu, societatea civilă profesională de avocați, societatea 
specializată în consultanță fiscală şi contabilă, Voicu & Filipes-
cu Tax Advisers SRL şi societatea profesională de practicieni în 
insolvență, V.F. Insolvență SPRL, care împreună acordă soluții in-
tegrate clienților grupului, companii multinaționale şi locale.
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Voicu & Filipescu este un jucător important pe piața avocaturii de 
business din România în privinţa cifrei de afaceri şi a poziției pe 
piață. În prezent, echipa firmei include 40 avocați, consultanți şi 
angajați, experienţa avocaţilor Voicu & Filipescu fiind recunoscută 
la nivel internaţional de ghiduri legale de renume precum Cham-
bers and Partners, Legal500, IFLR1000. 

premiu de excelență pentru confident commu-
nications & venus five
Confident Communications, agenție butic specializată în co-
municare pentru segmentul B2B, şi Venus Five, studioul foto al 
agenției, au obținut premiul de excelență „pentru bunele practici 
şi înaltă ținută manifestate atât în relația cu partenerii de afaceri, 
cât şi cu publicul consumator din România”, oferit de Asociația 
Furnizorilor Casei Regale a României, în cadrul Galei care a avut 
loc pe data de 11 mai.
Evenimentul s-a desfăşurat în prezența Alteței Sale Regale Prin-
cipesa Elena şi a Excelenței Sale Alexander Nixon, a domnului 
Director al Casei Regale Ion Tucă şi a companiilor care dețin 
distincția de “Furnizor al Casei Regale” - membri şi non-membri 
ai Asociației. Gala Furnizorilor Casei Regale a României este un 
eveniment organizat anual şi urmează Zilei Regalității. 

 noi memBri 
Le urăm bun-venit noilor membri AHK România:

alemi com srl 
Aleea Lăcrămioarelor, nr. 1, 
bl. 9, sc. D
100570 Ploieşti 
Tel.: +40 729 201009  
contact@giftland.ro
Alexandru Stoica
www.giftland.ro
www.choco-land.ro
Import și adaptare articole publci-
tare și ciocolată

Wirecard romania sa 
Bd. G-ral Vasile Milea, nr. 2H 
061344 Bucureşti 
Tel.: +40 21 2026900 
Fax: +40 21 2026999 
office.ro@wirecard.com
Utku Ogrendil
www.wirecard.ro
Servicii de outsourcing și soluții 
de white label pentru tranzacții 
de plată electronice, emitere de 
carduri și produse de cont

cultură

art100 – Împreună în europa
Galeria Galateca deschide vineri, 15 iunie, orele 19:00,  un dialog 
cultural româno-german prin expoziția “Art 100”, un eveniment 
cultural modern, care dezvoltă un concept curatorial contempo-
ran, readucând în discuție rolul Artistului şi al Culturii în societate. 

În an centenar, “Art 100” urmăreşte activarea relațiilor culturale 
dintre cele două țări, pornind de la tradiționala legatură româno-
germană. 
Proiectul de artă vizuală, ce implică 23 de artişti români şi 23 de 
artişti germani,  doreşte o rememorare a contactelor româno-ger-
mane din Transilvania,  în contextul unei Europe irigate de legături 
şi conexiuni trainice, prin evenimentele specifice secolului 21.
Expoziția este gândită pentru a fi itinerată în Bucureşti şi Aachen 
ceea ce oferă publicului din cele două țări şansa să cunoască 
artă contemporană, din mai multe domenii de exprimare vizuală, 
de la forme tradiționale (pictură, desen, gravură) la modalități de 
lucru actuale, artă video, fotografie, instalație, din România şi din 
Germania.  Obiectivul principal este crearea unui dialog vizual în-
tre lucrările celor 46 de artişti care să reafirme valoarea artei con-
temporane, indiferent de zona culturală din care această provine.
Expoziția rămâne deschisă în perioada 15-23 iunie. Mai multe 
informații găsiți aici.

 amBasaDa Germaniei informează  

târg de vară

Ambasada Germaniei organizează sâmbătă, 
16 iunie, între orele 10 - 14, în parcarea de 
lângă sediul Ambasadei, str. Gh. Demetria-
de, un târg de vară cu scop caritabil. Puteți 
achiziționa jucării, cărți, îmbrăcăminte, obiec-
te de uz casnic, artizanat, mâncare şi bău-
tură. 

info
Informații de la membrii AHK România publicăm în mod regulat în 
pagina noastră de internet la secțiunea Presă și Publicații / Mem-
brii Camerei informează și pe pagina de Facebook.

 târGuri şi expoziții 

IFA - World of Consumer Electronics, Berlin
 31 august - 5 septembrie 2018
Echipamente electronice de consum
www.ifa-berlin.com

Asia Fruit Logistica, Hong Kong 
5 - 7 septembrie 2018
Târgul internațional pentru marketingul legumelor şi fructelor 
www.asiafruitlogistica.com
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InnoTrans, Berlin
18 - 21 septembrie 2018
Târgul internațional pentru industria feroviară 
www.innotrans.de

IAA Nutzfahrzeuge, Hanovra
20  - 27 septembrie 2018
Târgul internațional pentru vehicule comerciale
www.vda.de

Expo Real, München
8 - 10 octombrie 2018
Târg internațional pentru piața imobiliară şi investiții
www.exporeal.net

ITB ASIA, Singapore
17 - 19 octombrie 2018
Bursa internațională a turismului
www.itb-asia.com

EuroBLECH, Hanovra
23 - 26 octombrie 2018
Tehnologii de prelucrare a tablei
www.euroblech.com

Persoane de contact târguri în cadrul AHK România:
Deutsche Messe Hannover şi Messe Berlin
Luminiţa Constantin, Tel. 021 2079164; Fax: 021 2231538 
E-mail: constantin.luminita@ahkrumaenien.ro

ExpoReal München:
Ruxandra Dumitrescu, Tel. 021 2079148, Fax: 021 2231538
E-mail: dumitrescu.ruxandra@ahkrumaenien.ro

Ilinca Pandele, Tel. 021 2079117, Fax: 021 2231538
E-mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro

Spielwarenmesse Nürnberg
Rosemarie Negrea, Tel. 021 2079167; Fax: 021 2231538
E-mail: negrea.rosemarie@ahkrumaenien.ro

 anunțuri 

Buildings for rent in Brasov
For rent, in Brasov, a set of 4 buildings: 2400 sqm, 3600 sqm, 
6900 sqm, 1470 sqm, which can be lease together or separately. 
The buildings have all utilities: gas, electricity (800 Kva) and water. 
The premises are located on the national road DN 73 at 5 km 
from the city. These will be available 2nd quarter 2017 and will be 
completely refitted. 

Persoană de contact: Philippe Boclet
Tel.: +40 722 311 358

spaţii de lucru (birouri/săli de conferinţe) pe 
bază de abonament
Închiriază biroul tău din centrul Capitalei, la A_BEST Business 
Lounge (zona Romană – Dorobanţi)! Poţi rezerva un birou privat, 
doar pentru tine şi echipa ta, în baza unui abonament accesibil 
(de la 50 lei+tva), pentru o oră/ o zi/ un anumit număr de zile pe 
lună/ lunar. În plus, în funcţie de nevoile tale şi de abonamentul 
ales, poţi avea acces gratuit la sala de conferinţe. Sălile de con-
ferinţe se pot rezerva şi separat, iar costurile variază între 150 şi 
250 lei +tva. 
Contact: 0762 274 914/ office@abest-lounge.com.
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În atenţia membrilor Camerei de  Comerţ şi induStrie 
româno-Germane
Doriţi să ne comunicaţi ceva? 
S-a schimbat conducerea firmei dumneavoastră? Inauguraţi un nou sediu?  
Aţi semnat un contract important? etc.
Trimiteţi un scurt comunicat de presă  doamnei Carmen Kleininger
E-Mail: kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro
Tel.: +40 21 2079150, 2231531
Fax: +40 21 2231538

Informațiile au fost preluate și prelucrate din presa germană și românească. Nu garantăm corectitudinea 
informațiilor.

editor:
Camera de Comerț și Industrie 
Româno-Germană
Str. Clucerului 35, et. 2
011363 București
Tel.: +40 21 2231531
Fax: +40 21 2231538
E-Mail: drahk@ahkrumaenien.ro
kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro
Internet: www.ahkrumaenien.ro

Închiderea ediției: 11.06.2018

clever protect caută parteneri 
Clever Protect din Piatra Neamț, unitate protejată autorizată din 
2009, îşi dedică întreaga activitate integrării persoanelor cu handi-
cap în câmpul muncii. Oferind persoanelor cu dizabilități un loc de 
muncă, acestea pot ajunge mai aproape de normalitate. 
Firma produce lenjerie de pat pentru spitale, grădinițe şi internate 
şcolare, mobilier şcolar, medical şi prestează servicii de curățenie 
pentru firme. Din luna septembrie 2017 prin OUG 60 finanțarea 
unităților protejate a fost sistată, astfel că mulți din angajați au 
intrat în şomaj, iar activitatea se desfăşoară la scară redusă. 
Suntem în căutare de parteneri care să aprecieze produsele exe-
cutate de persoanele cu handicap. Puteți vizualiza produsele de 
mobilier executate pe site-ul:
https://www.mobilier-scoala.ro/mobilier-scoala-clever-pro-

tect/

Persoană de contact: Alexianu Sorin
Tel. 0744 321381, Fax: 0233 232393
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